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LANGKAH MENGGUNAKAN 

LAYANAN UNISYS BAGI ORANGTUA 
 

Layanan Informasi Akademik untuk Orang tua atau wali mahasiswa ini berguna untuk memantau 

perkembangan mahasiswa yang bersangkutan selama menjalani pendidikan di Universitas Islam 

Indonesia. Layanan Informasi Akademik ini dapat diakses melalui Portal UNISYS. Orang 

tua/Wali yang telah mempunyai account di UNISYS dapat memperoleh informasi-informasi yang 

disediakan dalam layanan ini. Informasi-informasi yang bisa didapatkan antara lain :  

� Registrasi: Untuk melihat data registrasi mahasiswa yaitu data induk dan alamat mahasiswa di 
Jogja  

� Akademik: Berisi informasi-informasi akademik mahasiswa yang bersangkutan seperti: status 
akademik, jadwal kuliah, kehadiran kuliah, KHS semester, KHS Kumulatif, Indeks Prestasi dan 
Konsentrasi Studi.  

� Keuangan: Berisi informasi-informasi keuangan mahasiswa yang bersangkutan seperti: jadwal 
pembayaran, sejarah SPP, Tridharma, tagihan dan lain lain.  

� Perpustakaan: Berisi tentang informasi peminjaman buku di perpustakaan oleh mahasiswa serta 
denda keterlambatan pengembalian.  

 
� MEMANFAATKAN LAYANAN UNISYS 
 
Orangtua/Wali yang telah mendapatkan akun (user ID dan Password) Unisys selanjutnya dapat 
memanfaatkan fasilitas yang ada dengan langkah-langkah sbb : 
 

Buka halaman portal Unisys dengan alamat : http://unisys.uii.ac.id 
Masukkan User  ID dan Password yang telah Bpk/Ibu terima (via Pos). Kemudian klik tombol �Login 
 

Seperti pada tampilan Gb. berikut: 

 

Contoh 
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Menu/informasi akademik yang tersedia untuk Orang tua 

 

� Menu Pilih anak, digunakan jika lebih dari satu anak menjalani studi di UII.  

� Untuk memilih anak lainnya klik di bagian kolom nama> klik tombol pilih. 

 

� Kemudian akan muncul data anak yang sudah dipilih, dan dapat dilihat data – data lainnya 

termasuk perkembangan hasil studinya. 

Data/menu 
yang dapat 

diakses 
orangtua 

Nama 
orangtua 
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� Untuk melihat Status anak selama kuliah di UII, klik Menu Status 

� Dalam menu status, akan terlihat status akademik dari mahasiswa seperti informasi Habis teori, 

KKN, TA/SKripsi, Dosen Wali, Konsentrasi Studi, SKS/IP Kumulatif dan status registrasi. 

 

� Untuk melihat Jadwal Kuliah Mahasiswa, klik Menu Jadual Kuliah. 

� Jadual kuliah ini kan muncul sesuai dengan semester yang sedang berjalan sekarang. 

� Jika ingin melihat Jadual Kuliah semester sebelumnya (semester tertentu) silahkan isi Kolom 

Tahun Akademik yang dikehendaki kemudian isi kolom semester, lalu klik tombol Ganti Periode. 
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� Untuk melihat Jadwal Presensi Mahasiswa, klik Menu Presensi

 

� Untuk melihat KHS Semester yang sedang berjalan, klik menu KHS smt 
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� Untuk melihat KHS Kumulatif yang sudah ditempuh keseluruhan, klik menu KHS kum 

 

� Untuk melihat Hasil Index Prestasi tiap semester yang sudah ditempuh, klik menu Index Prestasi 

 

� Untuk melihat Pembayaran SPP yang sudah dibayar,  klik menu Pembayaran SPP 
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� Untuk melihat Pembayaran Catur dharma,  klik menu Tridharma 

 

� Untuk melihat Pembayaran Lain-lain, seperti Uang KKN, Kerja Praktek, Baca tulis Al-Qur’An dll, klik 

menu Lain lain. 

 

� Untuk melihat Tagihan SPP  

 

� Klik Logout untuk mengakhiri 

 
Keterangan : 

Untuk ubah password UNISYS ortu dilayani dengan mengirimkan email ke itsupport@uii.ac.id 
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Untuk melihat Tagihan SPP, klik menu Tagihan SPP di Unisys, akan 
diarahkan ke link tagihan.uii.ac.id 

Atau langsung klik alamat http://tagihan.uii.ac.id 

 

Tampilan halaman 
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Klik menu Sejarah Login 

 

Lihat No tagihan dan Status  

 

Klik Logout untuk mengakhiri layanan tagihan SPP 

 

Apabila Orangtua memperoleh kendala dalam mengakses Sistem Informasi ini, dapat menghubungi IT 

Support UII di (0274) – 898444 ext.1414 atau email ke itsupport@uii.ac.id 
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